
 

 

ТОВ «ЮНІТРЕК» 
69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 26-А 

код ЄДРПОУ 42345149 
 

 
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ЗАМОВНИКА 

 
Для укладення типового Договору про надання послуг з комплексного обслуговування у системі 

моніторингу (надалі – Договір про надання послуг) шляхом оформлення Заяви про приєднання до нього, 
(надалі – Заява про приєднання), необхідно виконати наступні дії: 

1. Ознайомитись з актуальною редакцією Договору про надання послуг та Умовами надання послуг; 
2. Заповнити Заяву про приєднання у двох примірниках; 
3. Відправити Заяву про приєднання та копії додаткових документів (у разі необхідності). 
 

Заповнення Заяви про приєднання 
В реквізитах Заяви про приєднання заповнити наступну обов’язкову інформацію: 

 найменування Замовника - назва підприємства, установи, організації чи фізичної особи - підприємця; 

 юридичну адресу; 

 поштову адресу з індексом; 

 код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний код (для фізичних осіб - підприємців); 

 індивідуальний податковий номер (за наявності); 

 номер банківського рахунку (IBAN); 

 назва банку, в якому відкрито рахунок Замовника; 

 контактний номер телефону; 

 П.І.Б. Координатора  

 мобільний телефон Координатора; 

 E-mail Координатора; 

 E-mail для обміну електронними документами*. 
 
* За відсутності адреси електронної пошти Заява буде відхилена! 
 
УВАГА! 
- заяви про приєднання з порушеннями перелічених вище вимог до розгляду не приймаються; 
- у разі необхідності ТОВ «Юнітрек» має право затребувати додаткові документи; 
- якщо договір від імені Замовника підписує особа згідно доручення (довіреності), Замовник надає копію 

доручення (довіреності) разом з Заявою про приєднання. 
 

Відправка Заяви про приєднання 
Замовник надсилає сканкопію заповненої та підписаної Заяви про приєднання в електронному вигляді на 

електронну адресу Виконавця sales@unitrack.com.ua. Після перевірки Заяви уповноваженим співробітником 
Виконавця, зворотнім листом Виконавець надсилає Замовнику підтвердження правильності та повноти 
заповнення Заяви, або вказує зауваження щодо заповнення Заяви, які необхідно усунути. Я разі наявності 
зауважень до заповнення Заяви Замовник усуває такі зауваження та надсилає сканкопію виправленої та 
підписаної Заяви на електронну адресу Виконавця sales@unitrack.com.ua. 

 
Після підтвердження Виконавцем Заяви про приєднання Замовник надсилає оригінал такої заяви у двох 

примірниках одним із зручних способів: 
 
1) ТОВ «Нова пошта» за адресою: 

м. Запоріжжя, відділення №27,  
ТОВ «ЮНІТРЕК» (код 42345149) 
моб. 095-600-26-99 Соловей Михайло Ігорович 
 

2) Укрпоштою рекомендованим листом на поштову адресу:  
ТОВ «Юнітрек», вул. Волгоградська, буд. 26А, м. Запоріжжя, 69035 

 
Документи розглядаються впродовж трьох робочих днів з моменту отримання. Зареєстрована Заява про 

приєднання повертається Замовнику рекомендованим листом на поштову адресу Замовника, вказану у Заяві 
про приєднання. 
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